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Městský úřad Žatec
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MUZA 27324/2019
Pracoviště: třída obránců míru č.p.295 Žatec
Vlizuje: Eva Pfeiferová
415 736 459
T'el.:
p feiferova @ me sto -zate c. cz
E-mail:
Č j.,
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OPATRENI OBECNE POVAHY
PRI NEDOSTATKU VODY
( Veřejnoa vyhldškou )
Městský tňad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životni prostředí, obecní úřad s rozšířenou
působností, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušnýpodle $ 10 a II zákona č,.50012004
Sb., (správní řád) ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále jen,,správní řád"), $ 104 odst.2 písm.c) a
ustanovení $ 106 odst. 1 zákona ě.2541200l Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znénípozdějšíchpředpisů (dále jen ''vodní zákon"), posoudil skutečnosti, na které dne
04. 07.2019 upozornil správce povodí, tj.Povodí ohře s.p., Bezručova 4219,430 03 Chomutov
3, IČ 70889988 a dále ve veřejném zájmu

s účinnostíod L0. července 20L9

do 3L. říina 20L9

podle ustanovení $ 171 zákona ě5002004 Sb., (správní řád) ye znění pozdějšíchpředpisů a
v souladu s ustanovením $ 109 odst.l zákona ě.254/200I Sb., o vodách a o změně někteýh
zákoni, ve znění pozdějších předpisů

I. ZAKA

ZU

JE oDnňn

povrchových vod (opatření při nedostatku vody) z vodního toku Blšanka flDVT 10100062)
včetně všech přítoků a na všech příslušných vodních dílech umístěných na voJlním toku
Blšanka včetně všech přítokůve správním obvodu obce s rozšířenou působnostíZatec.
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Jedná se o dále uvedené obce a jejich části :
Vodní tok Blšanka

Deštnice _

Deštnice, Sádek

Holedeč

Holedeč, Holedeček, Stránky, Veletice

_
_
_

Liběšice

Libořice

Dobříčany,Dubčany, KIůček,Liběšice, Líčkov,Lhota

Libořice,Železná

Měcholupy

Měcholupyo Milošice, Velká če.noc, Želeč

Tuchořice

Tuchořice, Nečemice, Třeskonice

Zatec

rr.

_

MilčevesrRadíčevesrTrnovanyrŽatec

ZAKAZ UJE OB E CNÉNAKLÁoÁxÍ
S POVRCHOV Ý MI VODAMI

vsouladusustanovením $ 6odst.4a $ 105 odst.l zákonač.254l2O0| Sb., ovodáchaozměně
některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů z vodního toku Blšanka (IDVT 10100062)
včetně všech přítokůtohoto vodního toku

s účinnostíod 10. července 2019

do 31. říina 2019

Jedná se o dále uvedené obce a jejich dotčenéčásti :
Zatec

-

Mitčeves,Radíčeves,TrnovanyrŽatec

odůvodnění
Dne 04. 07.2019 bylo Městskému úřadu Žatec, Stavebnímu a vyvlastňovacímu úřadu,
životnímu
prostředí oznámeno správcem povodí, zj. Povodí ohře s.p. Chomutov, že v důsledku
mimořádné
situace _ nevhodných klimatických podmínek a deficitu srážkové vody, došlo k přechodnému
nedostatku povrchové vody a kvýznamnému sníženíprůtoků v povodi vodního
tbku Blšanka,
které můževést k vážnémuohroženíveřejného zájmi, tzn.ohrožení vodních ekosystémů
a na
nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů, dále kyslíkovémudeficitu a k ňygienickým
z-ávadétm vypl;ývajícím zejména zmalého ředění vypoušténýchpřečištěných
odpaanicn vóa.
Současnéhodnoty průtokůjsou velmi nízkéa vpřípadě, že uvediný stav bude trvat
i nadále,
dojde ve vodních tocích ke kyslíkovémudeficitu' k viížnémuohroženívodních a na
vodu
vázaných ekosystémůa k ohroženízajištění funkcí vodního toku. Vzhledem k tomu,
Že
mimořádná situace výaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy vodoprávního
úřadu,
nebyla věc projednána s dotčenými subjekty.
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Upozornění

obecní úřady v souladu s ustanovením $ 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za
vhodné, mohou omezit obecné nakládání s povrchovými vodami dle $ 6 odst. 4 vodního zákona,
které by mělo za následek sníženíprůtoku v uvedeném vodním toku.

0tislc úřeclního razítka

Ing.Tomáš

TRÁvNÍčnr

vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životníhoprostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřednídesce Městského úřadu Žatec a
příslušnéhoobecního úřadu a to i v dotčených částech každéobce, tj. po dobu
_ úřednídesce
ieho účinnostia na sídle vodoprávního úřadu. Pot6 je třeba potvrzené opatření obecné
povahy s vyznačením data qvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Zatec, stavebnímu a
vyvlastňovacímu úřadu, životnímu prostředí. Obsah opatření obecné povahy bude
úě.t.ky- úřadem Žatec zveřejněn téŽ způsobem umožňujícídálkový přístup na
internetové ad rese rvww.mest o-zntec'g?,.

Úřad pro vyvěšenía podání zprá*y o vyvěšení potvrzuje, Že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícídálkový přístup podle věty druhé $ 25 odst.2 zátkona č.500/2004 Sb.
Správní řád, ve znénípozdějšíchpředpisů.

Vyvěšeno dne

I 1"07-3fi1$

:;

1

Sejmuto dne ........

?fii$

Razítko a podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšenía se

dť,iÍíi,'*"

obdrží:

'ňťazyu^

Město Žarcc,zastoupené odborem rozvoje města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Zatec
Povodí ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
obec Deštnice, IDDS: k8sbvhg
obec Holedeč, IDDS: eqsa7id
obec Liběšice, IDDS: xcvarv8
obec Měcholupy, IDDS: frvbcub
obec Tuchořice, IDDS: mzkbawt
obec Libořice, IDDS: upwaqqy
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Městslcý ÍŘad.Žatec- stavební avyvlastňovací úřad, životníprostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: obrríncůmíru295

Tel.:415 736311-spojovatelka,4I5736 490-vedouci, 415736 491-administrativa
Fax.: 4l5 736 5l3 Úredni hodiny: pondělí, středa 8:00-1 1 :45 l2:45-I7:00h' po telefonické domluvě každý den.

